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 (2020-2016المالريا ) لمكافحةتقرير مرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل اإلقليمية 
 مقدمة

  خالل عملية تشاورية شاملة مع البلدان 2030-2016ُوضعت االسرتاتيجية التقنية العاملية بشأن املالريا للفرتة  .1
هذه االسرتاتيجية يف مجعية الصحة العاملية يف دورهتا مبنظمة الصحة العاملية الدول األعضاء اعتمدت . و كافة

(. ووضع املكتب اإلقليمي، بالتشاور مع الدول األعضاء، 2-68 )ج ص ع 2015الثامنة والستني يف أيار/مايو 
قنية العاملية يف إقليم شرق املتوسط خالل املالريا من أجل تنفيذ االسرتاتيجية التملكافحة خطة عمل إقليمية 

مبوجب القرار  ، خطة العمل اإلقليميةيف دورهتا الثانية والستني ،. وأقرت اللجنة اإلقليمية2016-2020الفرتة 
عن جنة اإلقليمية كل سنتني ًا لل  تقرير أن يرفع املدير اإلقليمي إىل (، الذي طلب 2015) 1-/ق62 م/ل إ ش

 .اإلقليمية بشأن املالريا ز يف تنفيذ خطة العملحر  مُ ـم الالتقد  
 3اهلدف  جها مع خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، خاصةً ى غايات خطة العمل اإلقليمية ونه تتماش  و  .2

. وتعكس خطة العمل أمهية القضاء على املالريا 2030وباء املالريا حبلول عام وضع ناية لوغايته املتعلقة ب
، أقرت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتا 2008رئيسية على مستوى اإلقليم. ويف عام  بوصفها أولوية

املالريا ختلصت بالفعل من ، والذي حثت فيه الدول األعضاء اليت 9-/ق55 اخلامسة واخلمسني القرار ش م/ل إ
انتقال عودة ي توق  د قوية لم ترص  ظُ نُ مواصلة التيقظ ومداومة احلفاظ على على أوشكت على التخلص منها أو 

ا نوء هبال يزال ياليت اإلقليم يف بلدان تخلص من املالريا لدعم جهود الفعالة آليات تعاونية إنشاء/تقوية و  ،املالريا
 .الالزمة املوارد املالية والبشريةمبا يف ذلك توفري ، املالريا منجسيم عبء 

بلدان اإلقليم، أال وهي: البلدان الثالث اليت ُتصن ف إليها  للمجموعاتدة حمد   اً د خطة العمل أغراضحتد  و  .3
والبلدان اخلالية من سراية املالريا قتصر فيها انتقال املرض بني السكان األصليني، املوطونة باملالريا؛ والبلدان اليت ي

املالريا، ية إىل مكافحة الرامالت ج االسرتاتيجية األساسية لتنفيذ التدخ  حملياً. وحتدد خطة العمل أيضًا النـُهُ 
ج. كما غايات مقيدة بإطار زمين معني ومؤشرات مالئمة لكل نه وضهع ، وتقييمها، مع ذه التدخ الته ورصد
 .2020-2016خالل الفرتة  التقنية العاملية ن خطة مفص لة لتنفيذ االسرتاتيجيةتتضم  

 ويعِرضم الذي أحرزته البلدان يف تنفيذ خطة العمل اإلقليمية، يلخص هذا التقرير الوضع الراهن والتقد  و  .4
 تحقيق الغايات اإلقليمية. لل الـُمضي ُقُدماً بُ يات وسُ التحد  

 الوضع الراهن والتقدُّم الُمحَرز

املالريا يف مثانية  نتتوط  املالريا إليهم. و  انتقالضون خلطر عر  مليون شخص يف اإلقليم مُ  290أكثر من  هناك .5
 بني األمراض املنقولة بالنواقل يف اإلقليم.  عنه الـُمبلغ علىل العبء األبلدان وتشك  



 10 وثيقة إعالمية/64 ش م/ ل إ

2 

٪ 18.5دت منها مليون حالة إصابة باملالريا، تأك   5.4، أبلغت بلدان اإلقليم عن ما جمموعه 2015يف عام و  .6
أكثر من  حدثتحالة وفاة نامجة عن املالريا،  1010ب للمرض. ويف العام نفسه، أُبلغ عن بفحص الطفيل املسب  

، بلغ عدد حاالت اإلصابة باملالريا 2015لتقديرات منظمة الصحة العاملية لعام  ووفقاً ٪ منها يف السودان. 86
بينما وصل عدد الوفيات النامجة عن  مليون(، 7.5 - 2.4يرتاوح بني  بنطاقحالة ) ينيمال 3.8يف اإلقليم 
 2015و 2000(. ولقد شهدت الفرتة بني عامي 14 600-900يرتاوح بني  بنطاق) وفاة 7300املالريا إىل 

٪، غري أن معدل االخنفاض قد 70ر لإلصابة باملالريا مبا يقارب قد  مُ ـإجنازات كبرية، حيث اخنفض املعدل ال
ديرات األخرية ملنظمة الصحة العاملية، اخنفض معدل اإلصابة باملالريا بنسبة . فوفقًا للتق2010تراجع بعد عام 

 ٪.21ن املتوسط العاملي الذي يبلغ ع املعدل هذا يقل، و 2010بعام  مقارنةً  2015٪ عام 11
٪ من حاالت 98بلدان )أفغانستان، وجيبويت، وباكستان، والصومال، والسودان، واليمن( أكثر من  6ل تشك  و  .7

٪(. ويف الفرتة بني 21٪( وباكستان )59أعلى نسبة منها يف السودان ) حدوثدة يف اإلقليم، مع اإلصابة املؤك  
، شهدت بعض هذه البلدان انتكاسات أسفرت عن حدوث فاشيات، وارتفاع عدد 2017وعام  2014عام 

 احلاالت املصابة يف مناطق معينة.
لينضما إىل  ،ملكة العربية السعودية إىل مرحلة القضاء على املالرياوصلت كل من مجهورية إيران اإلسالمية واملو  .8

، مل يتم 2016. ويف عام 2020مستوى العامل هتدف إىل القضاء على املالريا حبلول عام  علىبلدًا  21ركب 
حاالت  10 منهاالسكان األصليني من مجهورية إيران اإلسالمية،  بنيحالة إصابة باملالريا  91اإلبالغ سوى عن 

مًا جيداً عقب إصابة حملية فقط باملالريا املنجلية. وأحرز برنامج مكافحة املالريا يف اململكة العربية السعودية تقد  
حالة إصابة حملية فقط. ولكن  34سوى  2013البدء يف تنفيذ اسرتاتيجية القضاء على املالريا، ومل يشهد عام 

، ويرجع ذلك يف 2016حالة يف عام  272إىل  2015الة يف عام ح 83ارتفع عدد حاالت اإلصابة احمللية من 
 األساس إىل زيادة حترك السكان وصعوبة الوصول إىل املناطق احلدودية مع اليمن.

، ومجيعها يف مرحلة الوقاية من عودة السراية األصليني سكانا بنيبلداً خالياً من سراية املالريا  14يضم اإلقليم و  .9
 جنوب الصحراء أو شبه القارة اهلندية. أفريقيااإلقليم من بلدان  إىلاحمللية. وتأيت غالبية احلاالت الوافدة 

يتوافر يف البلدان املوطونة باملالريا أدوية عالية اجلودة، ولقد شهدت السنوات األخرية زيادة استخدام و  .10
االختبارات التشخيصية السريعة بصورة كبرية. إال أنه وإىل اآلن مل تتحقق غايات التغطية الشاملة فيما يتعلق 

شتبه فيها( والعالج بأدوية عالية اجلودة )كل باملرض عن طريق فحص الطفيلي )كل احلاالت امل اإلصابةبتأكيد 
. ويف الصومال واليمن، مت 2015٪ فقط من احلاالت املبلغ عنها يف عام 5احلاالت(. ويف باكستان، مت تأكيد 

٪ يف عام 28٪ على التوايل من احلاالت املبلغ عنها. ويف أفغانستان، ارتفعت هذه النسبة من 72٪ و53تأكيد 
ت عالجًا باخلط األول من األدوية املضادة . وفيما يلي نسب احلاالت اليت تلق  2016ام ٪ يف ع50إىل  2015

٪. واتسع نطاق تغطية التدخالت 71٪؛ والصومال 50٪؛ والسودان 58٪؛ وباكستان 80للمالريا: أفغانستان 
ق تغطية ميدانية بنسبة املرتبطة مبكافحة النواقل، وإن اختلف مستواها من بلٍد إىل آخر. وأبلغ السودان عن حتقي

 . 2017لناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشرية طويلة األمد يف معظم الواليات يف أوائل عام ا٪ ب100
ي الدعم من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل لتلق   ةواملستحق  املالريا ب وبوءةلقد وضعت البلدان املو  .11

متها إىل الصندوق العاملي لطلب التمويل يف دورة التمويل اجلديدة عن الفرتة واملالريا مذكرات مفاهيمية وقد  
. ووصلت املخصصات املالية للبلدان املوطونة باملالريا يف اإلقليم يف الدورة اجلديدة إىل أكثر من 2018-2020
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يف اليمن،  مليون دوالر أمريكي. ولكن بالنظر إىل تزايد االحتياجات يف ظل الوضع الراهن، خاصةً  200
 د لتعبئة املوارد من مصادر وطنية وخارجية على حدٍّ سواء. و وأفغانستان، والصومال، فإنه يلزم بذل مزيد من اجله

اسرتاتيجي إقليمي للتدبري  عمل، ُوضع إطار 2015وعقب إقرار اللجنة اإلقليمية خلطة العمل اإلقليمية يف عام  .12
اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الثالثة والستني يف  واعتمدتهمبثابة نج شامل،  ليكون 2020-2016املتكامل للنواقل 

مت منظمة الصحة العاملية الدعم التقين واللوجسيت إىل البلدان لتعزيز التدبري . وقد  2016تشرين األول/أكتوبر 
د احلشرات تعلق برتص  املتكامل للنواقل، كجزء من االستجابة اإلقليمية الحتمال وفادة فريوس زيكا، وفيما ي

 اهلوام السليم ملبيدات ريد مقاومتها للمبيدات احلشرية. ومت حتديث إطار العمل اإلقليمي بشأن التدبورصه 
 الصحة العامة. ألغراضاملستخدمة 

ومت م الدعم لبلدان اإلقليم لتحديث اسرتاتيجياهتا الوطنية مبا يتواءم مع االسرتاتيجية التقنية العاملية، كما ُقد   .13
ل املكتب اإلقليمي ملالريا على مستوى املناطق. وواص  ا خاطراالنتهاء من املرحلة األوىل لرسم خريطة إقليمية مل

تقدمي الدعم للشبكات اإلقليمية القائمة لرصد مقاومة مضادات املالريا والتصدي هلا، وحتديث سياسات العالج 
، ُأجري أول تقييم خارجي ةوداجل ضمونشخيص الطفيلي املالوطنية عند االقتضاء. ودعمًا لالرتقاء مبستوى الت

 ي الفحص اجملهري يف البلدان.يإقليمي للفحص اجملهري للمالريا لكبار أخصائ
أجل  منمهاراهتم  صقلم املكتب اإلقليمي العديد من أنشطة التدريب لتحديث معارف املوظفني الوطنيني و نظ  و  .14

ناك حاجة ماسة إىل موظفني مؤهلني على مجيع املستويات، خاصة يف ن هإتعزيز قدرة املوارد البشرية، حيث 
 المركزية.النظم الصحية ال ذاتالبلدان 

ر حديثاً باستخدام برنامج د املالريا من خالل نظام إلكرتوين ُمطو  لرتص   اإلقليممت جتميع تقارير وطنية من بلدان و  .15
عة يف إعداد التقرير جم  مُ ـواُستخدمت البيانات ال(. DHIS2املعلومات الصحية على مستوى املناطق ) نظام

لمالريا وقاعدة البيانات اخلاصة مبقاومة لحتديث قاعدة البيانات اإلقليمية  جرىاخلاص باملالريا يف العامل. و 
د فعالية األدوية بدعم تقين املبيدات احلشرية. وقامت كل من أفغانستان، وباكستان، والصومال، والسودان برتص  

 ايل من املكتب اإلقليمي.وم

  التحّديات 

ى بدوره إىل الت الضرورية أقل من الغاية العاملية يف البلدان املوطونة باملالريا، مما أد  التدخ  بتغطية الال يزال نطاق  .16
وفيما يلي بيان بأهم م وأسفر يف بعض احلاالت عن انتكاسات وارتفاع عدد احلاالت املصابة. إعاقة التقد  
 التحديات:

 ةاملوارد الوطني تتعتمد البلدان املوطونة باملالريا على املوارد اخلارجية بصورة أساسية. ويف بعض البلدان، اخنفض .17
 .املالريا ملكافحة صةالـُمخص  

من املوظفني  يةد كافاعدأتفتقر الربامج الوطنية ملكافحة املالريا يف البلدان اليت تنوء بعبء ثقيل إىل وجود  .18
 لتقنيني الـُمؤه لني نظراً لقلة املوارد، وهجرة القوى العاملة، واإلصالحات اهليكلية، وكثرة تغيري قيادات الربامج.ا

د املالريا والقدرة على التشخيص الطفيلي. ونُظُم تعاين معظم البلدان املوطونة باملالريا من قصور يف نظام ترص   .19
عبء ثقيل غري قادرة حاليًا على توفري املعلومات الكافية، مبا ميك ن من املعلومات الصحية يف البلدان اليت تنوء ب

 علية.ااالحتياجات الصحية ور صهد التنفيذ بف ديرتق
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ي إىل حدوث ثغرة خطرية تنظيم القطاع اخلاص يف بعض البلدان أحد التحديات الرئيسية، مما يؤد   عدمل يشك   .20
 تغطيته. نطاقباملالريا و يف جودة التدبري العالجي للحاالت املصابة 

أنشطة مكافحة النواقل وترصدها، أو  الت املتعلقة باملالريا، خاصةً تنفيذ التدخ   إرجاءيُعزى إىل الوضع األمين  .21
 القيامعدم تنفيذها يف كل املناطق املستهدفة يف أفغانستان، وباكستان، والصومال، والسودان، واليمن. ويلزم 

الت املتعلقة باملالريا يف مبعاجلة مسألة استمرار التدخ   املعنيةث االسرتاتيجية زيد من العمل من أجل حتديمب
املتضررين على الرعاية  السكانحركة السكان حتديات أمام فرص حصول  تفرضدة. و عق  مُ ـحاالت الطوارئ ال

 ستنزف املوارد احليوية بعيداً عن تطوير نظام صحي مستدام.تالصحية، كما 
من البلدان الواقعة يف  السكان، خاصةً  ةضة لعودة املرض إليها بسبب حركلية من املالريا ُمعر  إن البلدان اخلا .22

 جنوب الصحراء وشبه القارة اهلندية. أفريقيا
 البلدان إىل الدعم التقين. هذهاحتياجات  تلبيةالبلدان ذات األلوية غري كاٍف ل يفمنظمة الصحة العاملية  حضور .23

 ُقُدما  ُسُبل الـُمِضّي 

 باملالريا، املوطونة تلك خاصةً  البلدان، مجيع يف الكافية املالية املوارد وتعبئة املستوى رفيع السياسي االلتزام حشد .24
أنشطة الدعوة وتعبئة املوارد، مع  لمتث   العاملية واإلقليمية. و نيه تحقيق غايات االسرتاتيجيتـ  ل األمهية بالغا أمران

األمراض السارية، مبا يف  مجيعأولويات برامج مكافحة  إحدىاستهداف اجلهات املاحنة اإلقليمية بصورة أساسية، 
 ذلك املالريا وغريها من األمراض املنقولة بالنواقل.

 مكافحةً مراض املنقولة بالنواقل ى حنو مكافحة األتلك املوطونة باملالريا، أن تسع   ينبغي على البلدان، خاصةً  .25
االسرتاتيجي اإلقليمي للتدبري  العملمبا يتواءم مع إطار  ،لنواقللاملتكامل  التدبريمتكاملة باستخدام نج 

 .2020-2016املتكامل للنواقل 
ئم على ج قالقضاء على املالريا باستخدام نه لينبغي على الدول األعضاء حتديث وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية  .26

دعم هذه الربامج بعملية مستمرة  معد وضع القضاء على املالريا يف كل منطقة، املناطق. وعلى الربامج أن حتد  
يضطلع هبا املكتب اإلقليمي لرسم خرائط خبطر املالريا. واملناطق املستهدفة لتنفيذ اسرتاتيجية القضاء على 

شرقية الشمالية الناطق املشمالية األربع يف السودان، و الاليات و الطق هي ااملالريا باتباع النهج القائم على املن
 البنجاب يف باكستان. إقليمغربية يف الصومال، وجيبويت، ومشال أفغانستان )املالريا املنجلية( و الشمالية الو 

البشرية  ب النجاح يف القضاء على املالريا تعزيز الشعور مبلكية مقدرات األمور والنهوض بقدرات املوارديتطل   .27
ج مبتكرة لبناء القدرات يف نـُهُ  تبين  على املستوى دون الوطين. وهناك حاجة إىل  املستويات، خاصةً  لعلى ك

 جماالت التدخل الرئيسية لسد الثغرات احلالية يف البلدان الستة ذات األولوية. 
شراكات تفاعلية بني  إقامةالقوية، و ، واملشاركة اجملتمعية الصحيحتقيق التكامل داخل النظام  البالغةمن األمهية  .28

 القطاعني العام واخلاص من أجل استدامة السعي للقضاء على املالريا. 
د مقاومة االسرتاتيجية العاملية )مبا يف ذلك ترص   ركائزد املالريا ودعمه ماليًا كواحد من ينبغي تعزيز نظام ترص   .29

مقاومة املبيدات احلشرية(. وستدعم منظمة الصحة العاملية د احلشرات، ورصد األدوية املضادة للمالريا، وترص  
د الوطنية باستخدام التكنولوجيات اجلديدة املتاحة، مبا يف ذلك د املالريا ضمن نظم الرتص  إدراج نظام ترص  
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د القائم على (، وكذلك التحول إىل الرتص  DHIS2برنامج نظام املعلومات الصحية على مستوى املناطق )
 تنفيذ اسرتاتيجية القضاء على املالريا.ب ةيف املناطق املستهدف احلاالت

جدًا تعزيز التنسيق احلدودي فيما بني البلدان املوطونة باملالريا لتقدمي الدعم لسكان املناطق  املهممن  سيكون .30
البلدان اخلالية من املالريا والبلدان املوطونة هبا ملنع عودة سراية املرض. وسيواصل  بني التنسيق كذلكاحلدودية، و 

 القرناملكتب اإلقليمي دعم التنسيق احلدودي بني البلدان باستخدام اآلليات والشبكات القائمة مثل شبكة 
 اإلسالمية إيران هوريةومج باكستان يف املالريا( وشبكة HANMATمبضادات املالريا ) املعاجلةرصد ل األفريقي

 (. PIAM-netأفغانستان )و 
، مبا يف ذلك املنظمة والدول األعضاء، دعم البحوث املتعلقة املصلحة صاحبةجيب أن تواصل كل اجلهات  .31

بكافة جوانب مكافحة املالريا والقضاء عليها، مع إيالء األولوية للبحوث امليدانية، حيت ميكن تكييف 
 ى هبا وفقاً للظروف الوبائية وظروف الربامج.وص  مُ ـاالسرتاتيجيات ال

 وتنفذتضع  أنو  تهاحيط عززيف ضوء ازدياد حركة السكان يف اإلقليم، على البلدان اخلالية من املالريا أن ت .32
 اسرتاتيجية للوقاية من عودة سراية املالريا حملياً.

. املرض هذاخلوها من  وضعستدعم منظمة الصحة العاملية البلدان اخلالية من املالريا فيما يتعلق باإلشهاد على  .33
من القضاء على املرض  حققالدعم يف الت علىستحصل البلدان اليت تنفذ اسرتاتيجية القضاء على املالريا  كما

 من املالريا. لإلشهاد على خلوها متهيداً على املستوى دون الوطين، وذلك 
دور بالغ األمهية يف تقدمي الدعم التقين الالزم على املستويني الوطين ودون بموظفو املنظمة امليدانيون  ضطلعي .34

 الوطين يف البلدان ذات األولوية.


